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Abstract 

A blocking set B in projective plane PG(2,q) is a set of points such 
that every line in the plane intersect B in at least one point and there exist 
a line intersect B in only one point, we say that B is minimal if B has no  
blocking subset. In this research we proved the non_existence of minimal 
blocking set of size (30) contains 12_secant and not contains 13_secant in 
PG(2,19). 

 
المستخمص 

ىي مجموعة نقاط بحيث ان كل  PG(2,q)في المستوي االسقاطي B  المجموعة القالبية
, بنقطة واحدة فقط Bيقل عن نقطة واحدة ويوجد خط يقطع  بما الB خط في المستوي يقطع 

عدم  إثباتفي ىذا البحث تم  .اصغرية اذا لم تحتوي بداخميا عمى اي مجموعة قالبية Bنقول ان 
ثاني  تمتمك قاططاًا ( 30)من الحجم  ,PG(2,19)اصغرية في المستوي  ميع قالبيةوجود مجا
. ثالث عشر تمتمك قاططاًا  عشر وال

 
المقدمة . 1

توجد  انيا اصغرية او غير قابمة لمتحميل عندما ال t_ القالبية  Bيقال لممجموعة 
تسمى  Bفان  t=1 وبصورة خاصة عندما, t_ مجموعة جزئية فطمية تتشكل منيا مجموعة قالبية 

كما , ىو اول من بحث في المستويات ذات الرتب الكبيرة  Richardson [5].مجموعة قالبية
  أذا كانت .(6)ىو  PG(2,3)القالبية في المستوي  انو اثبت ان اصغر حجم لممجموعة

B مجموعة قالبية في المستوي االسقاطيPG(2,q)  فأنB  تسمى من نوع ــ ريدي اذا وجد خط
. B|=q+k|بحيث ان  Bمن النقاط  Kلمستوي االسقاطي يحوي عمى في ا
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 PG(2,19)المجاميع القالبية في المستوي االسقاطي   .2
: GF(19)الدوار عمى  اإلسقاط( 2.1)

:- فان المصفوفة GF(19)متطددة حدود عمى الحقل  F(x) =x³-4x²-2لتكن 

A=  

يحتوي عمى  PG(2,19)المستوي االسقاطي  ,PG(2,19) المستوي عمى دوار إسقاط ىي
. خطاًا ( 20)وكل نقطة يمر منيا  ,نقطة( 20)وكل خط يحوي  ,خطاًا ( 381)نقطة و ( 381)

ىي النقطة االبتدائية فان باقي نقاط   p1=(1,0,0)لتكن  .(2) و (1)كما مبين في الجدول 
 :اآلتيةبمدار واحد باستخدام الطالقة  إيجادىاالمستوي يمكن 

=   T                ,  = 2,…,q²+q+1 
 :وكذلك بالنسبة لممستقيمات

{1 2 24 37 52  56  82  93  126  157  234  244  252  261  268  273  

320  334 340  380} 

,2,...,1  :اآلتيةبالطالقة  إيجادىايمكن  2

1   qqiTLL ii 
فان  .n=1,2,…,qحيث  Bقاطع لـ  nولتكن  ,Kقالبية ذات حجم  مجموعة B لتكن :مالحظة

  .تسمى تافية Bفان   n=q+1كانت 
 
: مبرهنة( 2_2)

 ,PG(2,19)في الفضاء االسقاطي  30 اصغرية ذات الحجم مجموعة قالبية Bلتكن       
 n ≤12 ≥ 1     :-من النقاط فان nبـ  Bلـ  قاططاًا  L وليكن 
:- البرهان

 ,PG(2,q)في الفضاء االسقاطي  نقطة p=(x,y,z) ولتكن Bىو قاطع لـ  L ليكن
p L/B . ليكنL ىو قاطع لـB  بثالثة عشر نقطة وبما انو يوجد من النقطةp  تسطة عشر

عمى الخطوط التسطة عشر سيظير  Bفانو بتوزيع نقاط  األقلبنقطة واحدة عمى  Bخطا يقطع 
 . قضخط خارجي وىذا تنا

 
 [4](:كاكس)مبرهنة ( 3_2)

 .q+kاصغرية ذات حجم  قالبية مجموعة Bلتكن  ,PG(2,q)في المستوي االسقاطي 
حيث ان  B إلىتنتمي  ال Qفانو توجد نقطة  ,من النقاط بالضبط k-1في  Bيقطع  Lاذا وجد 

وان  Bيحتوي بالضبط عمى نقطتين من  L/Bبنقطة من  Q كل خط يصل النقطة
k≥(q+3)/2. 
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: مبرهنة( 4_2)
تمتمك  PG(2,19) في المستوي االسقاطي( 30)توجد مجموعة قالبية اصغرية ذات الحجم  ال

  .ثاني عشر تمتمك قاططاًا  أحادي عشر وال قاططاًا 
: البرهان

 .أحادي عشر قاططاًا  L1وليكن  .PG(2,q)نقطة في المستوي االسقاطي  p=(x,y,z) لتكن
: وليكن( L1:Z=0)ىو خط الالنياية  L1نفترض ان 

L1/B = {A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8} 

ىي  i=1,2,…,8  ,  QAiبحيث ان  .Bتنتمي الى  الQ وبحسب مبرىنة كاكس توجد نقطة 
ىي النقطة التاسطة  U1ولتكن  ,Bنقطة من ( 18)وىذه الخطوط تحتوي عمى .قواطع ثنائية

, ر قاطع احاديتقع عمى قاطع ثنائي واحد و ثمانية عش Aiوبما ان النقاط  ,عشر
فيو الخط الذي   U1Q  اما الخط .أحاديةىي قواطع   U1 , Ai   i=1,2,…,8فان الخطوط  

:- وباستخدام التحويمين الخطيين .B  L1يمر خالل نقطة من نقاط  
T1: (x,y,z) → (y+z,x+18z,0) 

T2: (x,y,z) → (18y+z,x+y,0) 

:- خمسة مدارات إلىعمى خط الالنياية يؤدي  S3 = (T1,T2)فان تأثير الزمرة الخطية 
           {(1,18,0),(0,1,0),(1,0,0)}:-المدار االول

 {(1,14,0),(1,5,0),(1,4,0),(1,15,0),(1,3,0),(1,13,0)}      :-المدار الثاني

  {(1,2,0),(1,6,0),(1,16,0),(1,10,0),(1,8,0),(1,12,0)}     :-المدار الثالث

 {(1,1,0),(1,9,0),(1,17,0)}     :-المدار الرابع
 {(1,11,0),(1,7,0)}   :-المدار الخامس

:- لتكن النقاط
A1=(1,0,0), A2=(0,1,0), A3=(1,18,0), A4(1,13,0), A5=(1,12,0), 

A6=(1,17,0), A7=(1,7,0), A8=(1,5,0). 

 U1=(1,1,1)ونقطة المصدر الرابطة ستكون  Q=(0,0,1) أما نقطة المصدر الثالثة فستكون
  AG(2,19) = PG(2,19) / L1   :ليكن

 :وىي احتماالًا أعاله فأنو سيططينا خمسة وخمسون  A1,…,A8االحتماالت  باختيار
 

: األولىالحالة 
: ستحذف النقاط (10,0)فان النقطة   (6,0) ,(10,0) بأختيار النقطتين

{(0,10),(11,18),(9,6),(12,7),(15,8),(2,10),(16,2),(13,17),(14,10),(9,7), 

(14,11),(15,9),(16,4),(5,3),(12,14),(0,6),(4,15),(18,2),(3,2),(11,16),(18,14)

(2,5),(0,11),(8,2)}. 
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: فستحذف النقاط (6,0)أما النقطة 
{(15,10),(0,6),(14,11),(11,8),(2,5),(0,17),(5,6),(3,2),(16,18),(12,7),(14,3), 
(0,12),(18,14),(9,13),(3,17),(11,16),(10,9),(12,4),(2,10),(4,9),(5,14), 

(13,17),(18,2),(0,8), (5,3)}. 
. وىذا تناقض ,L348في  (4,10)ليبقى لدينا نقطة واحدة 

: لحالة الثانيةا
: ستحذف النقاط (10,0)فان النقطة   (3,0) ,(10,0)بأختيار النقطتين 

{(0,10),(11,18),(9,6),(12,7),(15,8),(2,10),(16,2),(13,17),(14,10),(9,7), 

(14,11),(15,9),(16,4),(5,3),(12,14),(0,6),(4,15),(18,2),(3,2),(11,16), 
(18,14),(2,5),(0,11),(8,2)}. 

 ستحذف النقاط (3,0)أما النقطة 
{(9,13),(17,5),(16,17),(0,8),(12,3),(14,10),(16,4),(8,3),(2,7),(13,6),(9,7), 
(7,11),(0,6)(6,2),(5,14),(11,18),(0,17),(15,8),(12,7),(10,16),(0,9),(18,12), 

(16,18)} 
. وىذا تناقض ,L348في  (4,10)ليبقى لدينا نقطة واحدة وىي 

: الحالة الثالثة
: ستحذف النقاط (10,0)فأن النقطة  (5,0),(10,0)بأختيار النقطتين 

{(0,10),(11,18),(9,6),(12,7),(15,8),(2,10),(16,2),(13,17),(14,10),(9,7), 

(14,11),(15,9),(16,4),(5,3),(12,14),(0,6),(4,15),(18,2),(3,2),(11,16), 

(18,14),(2,5),(0,11),(8,2)} 
: ستحذف النقاط (5,0)أما النقطة 

{(0,5),(3,2),(14,10),(15,9),(14,3),(0,11),(6,13),(12,8),(0,16),(16,18), 
(17,14),(0,10),(10,9),(18,12),(17,5),(15,18),(8,2),(10,16),(10,6),(16,17), 
(9,7),(14,11),(15,8),(17,2)} 

. وىذا تناقض ,L133في  (5,9)ليبقى لدينا نقطة واحدة وىي 
: الحالة الرابعة

: ستحذف النقاط (10,0)فأن النقطة  (15,0),(10,0)بأختيار النقطتين 
{(0,10),(11,18),(9,6),(12,7),(15,8),(2,10),(16,2),(13,17),(14,10),(9,7), 

(14,11),(15,9),(16,4),(5,3),(12,14),(0,6),(4,15),(18,2),(3,2),(11,16), 

(18,14),(2,5),(0,11),(8,2)}. 

: ستحذف النقاط (15,0)أما النقطة 
{(12,3),(0,9),(4,9),(0,11),(16,18),(2,7),(6,13),(9,6),(16,17),(14,3),(2,15), 

(18,2),(17,14),(13,6),(5,6),(8,2),(0,10),(0,14),(8,11),(12,4),(11,18), 
(10,16),(5,3),(3,17),(11,8),(8,3)}. 

. لم يتبقى أي نقطة وىذا تناقض L5في  
: الحالة الخامسة

: ستحذف النقاط (10,0)فأن النقطة  (18,0),(10,0)النقطتين  باختيار
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{(0,10),(11,18),(9,6),(12,7),(15,8),(2,10),(16,2),(13,17),(14,10),(9,7), 

(14,11),(15,9),(16,4),(5,3),(12,14),(0,6),(4,15),(18,2),(3,2),(11,16), 
(18,14),(2,5),(0,11),(8,2)}. 

: ستحذف النقاط (18,0)أما النقطة 
{(16,2),(7,11),(8,11),(15,18),(8,3),(12,4),(10,18),(9,6),(17,2),(10,16), 
(16,4),(4,9),(17,12),(6,11),(0,17),(0,12),(0,8),(17,14),(0,5),(2,15),(12,8), 

(2,10),(0,16),(15,9)}. 

. لم يبقى أي نقطة وىذا تناقض  L133 في
: الحالة السادسة

 :النقاط ستحذف (10,0)فأن النقطة  (8,0),(10,0)بأختيار النقطتين 
{(0,10),(11,18),(9,6),(12,7),(15,8),(2,10),(16,2),(13,17),(14,10),(9,7), 

(14,11),(15,9),(16,4),(5,3),(12,14),(0,6),(4,15),(18,2),(3,2),(11,16), 
(18,14),(2,5),(0,11),(8,2)} 

: ستحذف النقاط (8,0)أما النقطة 
{(5,3),(6,2),(11,16),(12,14),(0,10),(9,13),(15,8),(0,8),(4,9),(0,16),(15,5) 

(16,3),(5,6),(4,10),(9,7),(16,18),(2,15),(0,17),(13,6),(16,2),(3,13),(0,5), 
(12,7),(5,9)}. 

. وىذا تناقض, L51في  (5,8)ليبقى لدينا نقطة واحدة وىي 
: الحالة السابعة

: ستحذف النقاط (10,0)فأن النقطة  (4,0),(10,0)النقطتين  باختيار
{(0,10),(11,18),(9,6),(12,7),(15,8),(2,10),(16,2),(13,17),(14,10),(9,7), 

(14,11),(15,9),(16,4),(5,3),(12,14),(0,6),(4,15),(18,2),(3,2),(11,16), 

(18,14),(2,5),(0,11),(8,2)}. 

: ستحذف النقاط (4,0)أما النقطة 
{(12,3),(14,10),(2,5),(0,9),(17,5),(0,5),(6,13),(9,6),(16,17),(15,18),(15,5), 

(15,8),(16,3),(12,14),(15,10),(11,16),(13,6),(0,10),(10,13),(0,8),(11,8), 
(16,2)}. 

. وىذا تناقض L133في  (5,9)لدينا نقطة واحدة وىي  ليبقى
: الحالة الثامنة

 :ستحذف النقاط (10,0)فأن النقطة  (14,0),(10,0)بأختيار النقطتين 
{(0,10),(11,18),(9,6),(12,7),(15,8),(2,10),(16,2),(13,17),(14,10),(9,7), 

(14,11),(15,9),(16,4),(5,3),(12,14),(0,6),(4,15),(18,2),(3,2),(11,16), 

(18,14),(2,5),(0,11),(8,2)} 
: ستحذف النقاط (14,0) أما النقطة

{(0,9),(0,6),(0,14),(0,16),(17,2),(13,6),(10,9),(15,5),(12,4),(2,5),(4,10), 

(9,13),(11,18),(2,15),(12,14),(10,18),(5,9),(3,2),(7,11),(16,17),(5,6), 
(18,14)}. 

. وىذا تناقض L133في  (4,11)وىي ليبقى لدينا نقطة واحدة 
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: الحالة التاسعة
 :ستحذف النقاط (10,0)فأن النقطة  (7,0),(10,0)بأختيارالنقطتين

{(0,10),(11,18),(9,6),(12,7),(15,8),(2,10),(16,2),(13,17),(14,10),(9,7) 

(14,11),(15,9),(16,4),(5,3),(12,14),(0,6),(4,15),(18,2),(3,2),(11,16), 

(18,14),(2,5),(0,11),(8,2)}. 
 :  ستحذف النقاط (7,0)أما النقطة 

{(12,3),(15,9),(2,5),(9,7),(4,9),(0,11),(5,9),(17,9),(14,11),(17,12),(15,18), 

(2,15),(16,3),(6,2),(12,14),(12,8),(5,14),(5,6),(0,14),(10,13),(12,4),(9,13), 

(10,16),(2,10)}. 

. وىذا تناقض L5في  (6,11)ليبقى لدينا نقطة واحدة وىي 
: الحالة العاشرة

: ستحذف النقاط (10,0)فأن النقطة  (13,0),(10,0)بأختيار النقطتين 
{(0,10),(11,18),(9,6),(12,7),(15,8),(2,10),(16,2),(13,17),(14,10),(9,7), 

(14,11),(15,9),(16,4),(5,3),(12,14),(0,6),(4,15),(18,2),(3,2),(11,16), 

(18,14),(2,5),(0,11),(8,2)}. 

: ستحذف النقاط (13,0)أما النقطة 
{(12,3),(4,9),(0,11),(17,5),(10,6),(10,18),(17,9),(12,7),(16,17),(15,5), 

(6,2),(12,14),(15,10),(17,14),(10,9),(6,11),(18,14),(8,11),(8,3),(16,2), 

(3,13)}. 

. لم يبقى أي نقطة وىذا تناقض L133في
: ة عشرالحالة الحادي

 :ستحذف النقاط (6,0)فان النقطة  (3,0),(6,0)باختيار النقطتين 

{(15,10),(0,6),(14,11),(11,8),(2,5),(0,17),(5,6),(3,2),(16,18),(12,7),(14,3), 

(0,12),(18,14),(9,13),(3,17),(11,16),(10,9),(12,4),(2,10),(4,9),(5,14), 

(13,17),(18,2),(0,8), (5,3)} 
:  ستحذف النقاط (3,0) اما النقطة

{(0,10),(11,18),(9,6),(12,7),(15,8),(2,10),(16,2),(13,17),(14,10),(9,7), 

(14,11),(15,9),(16,4),(5,3),(12,14),(0,6),(4,15),(18,2),(3,2),(11,16), 

(18,14),(2,5),(0,11),(8,2)}. 
. لم يبقى اي نقطة وىذا تناقض L51في

: الحالة الثانية عشر
: ستحذف النقاط (6,0)فان النقطة  (5,0),(6,0)النقطتين  باختيار

{(15,10),(0,6),(14,11),(11,8),(2,5),(0,17),(5,6),(3,2),(16,18),(12,7),(14,3), 

(0,12),(18,14),(9,13),(3,17),(11,16),(10,9),(12,4),(2,10),(4,9),(5,14), 

(13,17),(18,2),(0,8), (5,3)}. 
 النقاطستحذف  (5,0)اما النقطة 
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{(0,5),(3,2),(14,10),(15,9),(14,3),(0,11),(6,13),(12,8),(0,16),(16,18),(17,4)

(16,17),(9,7),(14,11),(0,10),(10,9),(18,12),(17,5),(15,18),(8,2),(10,16), 

(10,6),(15,8),(17,2)}  
. وىذا تناقض L151 في (9,6)ليبقى لدينا نقطة واحدة 

: الحالة الثالثة عشر
: ستحذف النقاط (6,0)فان النقطة  (15,0),(6,0)رالنقطتينباختيا

{(15,10),(0,6),(14,11),(11,8),(2,5),(0,17),(5,6),(3,2),(16,18),(12,7),(14,3), 

(0,12),(18,14),(9,13),(3,17),(11,16),(10,9),(12,4),(2,10),(4,9),(5,14), 

(13,17),(18,2),(0,8), (5,3)}. 

 :النقاط ستحذف (15,0)اما النقطة 
{(12,3),(0,9),(4,9),(0,11),(16,18),(2,7),(6,13),(9,6),(16,17),(14,3),(2,15), 

(18,2),(17,14),(13,6),(5,6),(8,2),(0,10),(0,14),(8,11),(12,4),(11,18), 

(10,16),(5,3),(3,17),(11,8),(8,3)}. 
. وىذا تناقض  L51 في (5,8)ليبقى لدينا نقطة واحدة 

: عشر الحالة الرابعة
: ستحذف النقاط (6,0)فان النقطة  (18,0),(6,0)باختيار النقطتين 

{(15,10),(0,6),(14,11),(11,8),(2,5),(0,17),(5,6),(3,2),(16,18),(12,7),(14,3), 

(0,12),(18,14),(9,13),(3,17),(11,16),(10,9),(12,4),(2,10),(4,9),(5,14), 

(13,17),(18,2),(0,8), (5,3)}. 

: ستحذف النقاط (18,0)ة اما النقط
{(16,2),(7,11),(8,11),(15,18),(8,3),(12,4),(10,18),(9,6),(17,2),(10,16), 

(16,4),(4,9),(17,12),(6,11),(0,17),(0,12),(0,8),(17,14),(0,5),(2,15),(12,8), 

(2,10),(0,16),(15,9)}. 

. وىذا تناقض L348في  (11,18)ليبقى لدينا نقطة واحدة 
: خامسة عشرالحالة ال

: ستحذف النقاط (6,0)فان النقطة  (8,0 ),(6,0)باختيار النقطتين 
{(15,10),(0,6),(14,11),(11,8),(2,5),(0,17),(5,6),(3,2),(16,18),(12,7),(14,3), 

(0,12),(18,14),(9,13),(3,17),(11,16),(10,9),(12,4),(2,10),(4,9),(5,14), 

(13,17),(18,2),(0,8), (5,3)}. 

 :ستحذف النقاط (8,0)النقطةاما 

{(5,3),(6,2),(11,16),(12,14),(0,10),(9,13),(15,8),(0,8),(4,9),(0,16),(15,5), 

(16,3),(5,6),(4,10),(9,7),(16,18),(2,15),(0,17),(13,6),(16,2),(3,13),(0,5), 

(12,7),(5,9)} 
. L51في  (5,8)ليبقى لدينا نقطة واحدة 
: الحالة السادسة عشر

 :ستحذف النقاط (6,0)فان النقطة  (4,0),(6,0)ر النقطتين باختيا
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{(15,10),(0,6),(14,11),(11,8),(2,5),(0,17),(5,6),(3,2),(16,18),(12,7),(14,3), 

(0,12),(18,14),(9,13),(3,17),(11,16),(10,9),(12,4),(2,10),(4,9),(5,14), 
(13,17),(18,2),(0,8), (5,3)}. 

: النقاط ستحذف (4,0)اما النقطة 
{(12,3),(14,10),(2,5),(0,9),(17,5),(0,5),(6,13),(9,6),(16,17),(15,18),(15,5), 
(15,8),(16,3),(12,14),(15,10),(11,16),(13,6),(0,10),(10,13),(0,8),(11,8), 

(16,2)} 
. وىذا تناقض L133في  (5,9)ليبقى لدينا نقطة واحدة وىي 

: الحالة السابعة عشر
: ستحذف النقاط (6,0)فان النقطة  (14,0),(6,0)ين باختيار النقطت

{(15,10),(0,6),(14,11),(11,8),(2,5),(0,17),(5,6),(3,2),(16,18),(12,7),(14,3), 

(0,12),(18,14),(9,13),(3,17),(11,16),(10,9),(12,4),(2,10),(4,9),(5,14), 
(13,17),(18,2),(0,8), (5,3)}. 

: طستحذف النقا (14,0)اما النقطة 
{(0,9),(0,6),(0,14),(0,16),(17,2),(13,6),(10,9),(15,5),(12,4),(2,5),(4,10), 

(9,13),(11,18),(2,15),(12,14),(10,18),(5,9),(3,2),(7,11),(16,17),(5,6), 
(18,14)}. 

. وىذا تناقض L133في  (14,10)ليبقى لدينا نقطة واحدة وىي 
: الحالة الثامنة عشر

: ستحذف النقاط (6,0)فان النقطة  (7,0),(6,0)باختيار النقطتين 
{(15,10),(0,6),(14,11),(11,8),(2,5),(0,17),(5,6),(3,2),(16,18),(12,7),(14,3), 

(0,12),(18,14),(9,13),(3,17),(11,16),(10,9),(12,4),(2,10),(4,9),(5,14), 

(13,17),(18,2),(0,8), (5,3)}. 

: ستحذف النقاط (7,0)اما النقطة 
{(12,3),(15,9),(2,5),(9,7),(4,9),(0,11),(5,9),(17,9),(14,11),(17,12),(15,18), 

(2,15),(16,3),(6,2),(12,14),(12,8),(5,14),(5,6),(0,14),(10,13),(12,4),(9,13), 
(10,16),(2,10)}. 

. وىذا تناقض L51في  (5,8)ليبقى لدينا نقطة واحدة وىي 
: الحالة التاسعة عشر

: ستحذف النقاط (6,0)فان النقطة  (13,0),(6,0)باختيار النقطتين 
{(15,10),(0,6),(14,11),(11,8),(2,5),(0,17),(5,6),(3,2),(16,18),(12,7),(14,3), 

(0,12),(18,14),(9,13),(3,17),(11,16),(10,9),(12,4),(2,10),(4,9),(5,14), 

(13,17),(18,2),(0,8), (5,3)}. 

: ستحذف النقاط (13,0)اما النقطة 
{(12,3),(4,9),(0,11),(17,5),(10,6),(10,18),(17,9),(12,7),(16,17),(15,5), 

(6,2),(12,14),(15,10),(17,14),(10,9),(6,11),(18,14),(8,11),(8,3),(16,2), 
(3,13)}. 

.  وىذا تناقض  L51في  (5,8)ليبقى لدينا نقطة واحدة وىي 
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: الحالة العشرين
: ستحذف النقاط (3,0)فان النقطة  (5,0),(3,0)ين باختيار النقطت

{(0,10),(11,18),(9,6),(12,7),(15,8),(2,10),(16,2),(13,17),(14,10),(9,7), 

(14,11),(15,9),(16,4),(5,3),(12,14),(0,6),(4,15),(18,2),(3,2),(11,16), 

(18,14),(2,5),(0,11),(8,2)}. 

: ستحذف النقاط (5,0)اما النقطة 
{(0,5),(3,2),(14,10),(15,9),(14,3),(0,11),(6,13),(12,8),(0,16),(16,18), 

(17,14),(0,10),(10,9),(18,12),(17,5),(15,18),(8,2),(10,16),(10,6),(16,17), 

(9,7),(14,11),(15,8),(17,2)} 

. وىذا تناقض لم يبقى أي نقطة L151في
: الحالة الواحد وعشرون

. لم يبقى اي نقطة وىذا تناقض L151نالحظ انو في  (15,0),(3,0)باختيار النقطتين 
: الحالة الثانية وعشرون

. وىذا تناقض L151في  (8,18)يبقي لدينا نقطة واحدة وىي  (18,0),(3,0)باختيار النقطتين 
: الحالة الثالثة وعشرون

. وىذا تناقض لم يبقى اي نقطة  L133نالحظ انو في   (8,0 ),(3,0)باختيار النقطتين 
: حالة الرابعة وعشرونال

. وىذا تناقض L133في  (10,18)يبقي لدينا نقطة واحدة وىي  (4,0),(3,0)باختيار النقطتين 
: الحالة الخامسة وعشرون

. لم يبقى اي نقطة وىذا تناقض  L133نالحظ انو في   (14,0),(3,0)باختيار النقطتين 
: الحالة السادسة وعشرون

. وىذا تناقض L51في   (8 ,5)يبقي لدينا نقطة واحدة وىي (7,0),(3,0)باختيار النقطتين 
: الحالة السابعة وعشرون

. وىذا تناقض L133في  (11,16)يبقي لدينا نقطة واحدة ىي (13,0),(3,0)باختيار النقطتين 
: الحالة الثامنة وعشرون

. تناقضوىذا  L5في  (18,14)يبقي لدينا نقطة واحدة وىي  (15,0),(5,0)باختيار النقطتين 
: الحالة التاسعة وعشرون

. وىذا تناقض L5 في (17,9)يبقي لدينا نقطة واحدة وىي  (18,0),(5,0) باختيار النقطتين
: الحالة الثالثون

. وىذا تناقض L348في (11,18)يبقي لدينا نقطة واحدة وىي  (8,0),(5,0)باختيار النقطتين 
: الحالة واحد وثالثون

. وىذا تناقض L151في  (7,11)يبقي لدينا نقطة واحدة وىي  (4,0 ),(5,0)باختيار النقطتين 
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: الحالة الثانية وثالثون
. لم يبقى اي نقطة وىذا تناقض L133نالحظ انو في   (14,0),(5,0)باختيار النقطتين 

: الحالة الثالثة وثالثون
. تناقض وىذا L151في (9,6)يبقي لدينا نقطة واحدة وىي (7,0 ) ,(5,0) باختيار النقطتين

: الحالة الرابعة وثالثون
. لم يبقى اي نقطة وىذا تناقض L133نالحظ انو في   (14,0),(5,0)باختيار النقطتين 

: الحالة الخامسة وثالثون
. وىذا تناقض L348في  (9,13)يبقي لدينا نقطة واحدة ىي  (18,0),(15,0)باختيار النقطتين 

: الحالة السادسة وثالثون
. نقطة وىذا تناقضأي لم يبقى   L51نالحظ انو في  (8,0) ,(15,0) باختيار النقطتين

: الحالة السابعة وثالثون
. اي نقطة وىذا تناقض لم يبقى L133نالحظ انو في  (4,0 ),(15,0)باختيار النقطتين 

: الحالة الثامنة وثالثون
. ذا تناقضلم يبقى اي نقطة وه  L133نالحظ انو في   (14,0) ,(15,0)باختيار النقطتين 

: الحالة التاسعة وثالثون
. وىذا تناقض L51في  (5,8)يبقي لدينا نقطة واحدة وىي   (7,0),(15,0)باختيار النقطتين 
: الحالة االربعون

. وىذا تناقض L51في  (5,8)يبقي لدينا نقطة واحدة وىي  (13,0),(15,0)باختيار النقطتين 
: وأربعونالحالة واحد 

. وىذا تناقض L348في (11,18) يبقي لدينا نقطة واحدة ىي  (8,0),(18,0) باختيار النقطتين
: وأربعونالحالة اثنان 

. وىذا تناقض L133في  (18,2)يبقي لدينا نقطة واحدة ىي  (4,0),(18,0)باختيار النقطتين 
: وأربعونالحالة ثالثة 

. وىذا تناقض L133في  (14,10)يبقي لدينا نقطة واحدة  (14,0),(18,0)باختيار النقطتين 
: وأربعون أربعةالحالة 

 .وىذا تناقض L151في   (16,17)يبقي لدينا نقطة واحدة  (7,0 ),(18,0)باختيار النقطتين 
: وأربعونالحالة خمسة 

. وىذا تناقض L133في  (11,16)يبقي لدينا نقطة واحدة (13,0) ,(18,0)باختيار النقطتين 
: وأربعونالحالة السادسة 

. وىذا تناقض L133في  (10,18)يبقي لدينا نقطة واحدة  (4,0),(8,0)طتين باختيار النق
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: وأربعونالحالة السابعة 
. نقطة وىذا تناقض أيلم يبقى  L133نالحظ انو في   (14,0),(8,0)باختيار النقطتين 

: وأربعونالحالة الثامنة 
. وىذا تناقض L51 في (5,8)يبقي لدينا نقطة واحدة وىي (7,0) ,(8,0)باختيار النقطتين 
: وأربعونالحالة التاسعة 

. وىذا تناقض  L133في  (14,10)يبقي لدينا نقطة واحدة  (13,0),(8,0)النقطتين باختيار
: الحالة الخمسون
. وىذا تناقض L133في  (18,2)يبقي لدينا نقطة واحدة  (14,0) ,(4,0)باختيار النقطتين 

: الحالة واحد وخمسون
. وىذا تناقض L133في  (10,18)ىي  يبقي لدينا نقطة واحدة (7,0),(4,0)باختيار النقطتين 

: الحالة اثنان وخمسون
. وىذا تناقض L133في  (18,2)يبقي لدينا نقطة واحدة ىي  (13,0),(4,0)باختيار النقطتين 

: الحالة ثالثة وخمسون
. ذا تناقضوه L133في  (14,10)يبقي لدينا نقطة واحدة  (7,0),(14,0)باختيار النقطتين 

: الحالة اربعة وخمسون
. لم يبقى اي نقطة وىذا تناقض L133نالحظ انو في  (13,0 ),(14,0)باختيار النقطتين 

: الحالة خمسة وخمسون
 .وىذا تناقض L51في   (16,18)يبقي لدينا نقطة واحدة ىي  (13,0),(7,0)باختيار النقطتين 

 
: PG(2,19)المثمث االسقاطي في المستوي . 3

يطرف المثمث االسقاطي  ,عدد فردي qحيث  PG(2,q)في المستوي االسقاطي  :يفتعر
(Projective triangle)  اآلتيةلمنقاط  بانو مجموعة نقاط متكافئة اسقاطياًا: 

{(0,-a²,1),(-a²,1,0),(1,0,-a²) / a  GF(q)} 
                                                          { (1,0,-c),(c,1,0-),(c,1-,0)}آخر بمطنىأي 

. GF(q) الحقل في مربع عدد c حيث  
ريدي _ عدد فردي توجد مجموعة قالبيةاصغرية من النوع  PG(2,q), qفي المستوي االسقاطي 

.  اسقاطياًا " وتشكل مثمثا 2/(q+1)3ذات حجم 
_ ية من النوع أصغر توجد مجموعة قالبية PG(2,19)في المستوي االسقاطي  :مثال (3-1)

: ونقاطيا ىي, اسقاطياًا  وتشكل مثمثاًا  (30)ريدي ذات حجم 
{(0,0,1),(0,2,1),(0,3,1),(0,8,1),(0,10,1),(0,12,1),(0,13,1),(0,14,1),(0,15,1), 

(0,18,1),(0,1,0),(2,1,0),(3,1,0),(8,1,0),(10,1,0),(12,1,0),(13,1,0),(14,1,0), 
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(15,1,0),(18,1,0)(1,0,0),(1,0,2),(1,0,3),(1,0,8),(1,0,10),(1,0,12),(1,0,13), 

(1,0,14),(1,0,15),(1,0,18)} 

: النقاط والتي تكافف اسقاطياًا 
{(0,0,1),(0,1,10),(0,1,13),(0,1,12),(0,1,2),(0,1,8),(0,1,3),(0,1,15),(0,1,14),(

0,1,18),(0,1,0),(1,10,0),(1,13,0),(1,12,0),(1,2,0),(1,8,0),(1,3,0),(1,15,0),(1,

14,0),(1,18,0),(1,0,0),(1,0,2),(1,0,3),(1,0,8),(1,0,10),(1,0,12),(1,0,13),(1,0,

14),(1,0,15),(1,0,18)} 
 

( 1)جدول رقم 
 i  i  i  i  i 

(1,1,0) 15
7 

(1,11,9) 11
8 

(1,3,9) 79 (1,14,2) 40 (1,0,0) 1 

(0,1,1) 15
8 

(1,18,10
) 

11
9 

(1,18,18
) 

80 (1,5,15) 41 (0,1,0) 2 

(1,0,12) 15
9 

(1,1,1) 12
0 

(1,9,12) 81 (1,7,18) 42 (0,0,1) 3 

(1,4,2) 16
0 

(1,10,12
) 

12
1 

(1,4,0) 82 (1,9,8) 43 (1,0,2) 4 

(1,5,3)  16
1 

(1,4,4) 12
2 

(0,1,4) 83 (1,6,18) 44 (1,5,2) 5 

(1,16,6) 16
2 

(1,12,12
) 

12
3 

(1,0,14) 84 (1,9,18) 45 (1,5,8) 6 

(1,8,16) 16
3 

(1,4,12) 12
4 

(1,17,2) 85 (1,9,7) 46 (1,6,13) 7 

(1,3,7) 16
4 

(1,4,18) 12
5 

(1,5,11) 86 (1,15,4) 47 (1,11,11) 8 

(1,15,9) 16
5 

(1,9,0) 12
6 

(1,13,10
) 

87 (1,12,11
) 

48 (1,13,12) 9 

(1,18,6) 16
6 

(0,1,9) 12
7 

(1,1,15) 88 (1,13,6) 49 (1,4,16) 10 

(1,8,13) 16
7 

(1,0,1) 12
8 

(1,7,9) 89 (1,8,11) 50 (1,3,14) 11 

(1,11,14
) 

16
8 

(1,10,2) 12
9 

(1,18,14
) 

90 (1,13,11
) 

51 (1,17,15) 12 

(1,17,1816(1,5,14) 13(1,17,4) 91 (1,13,0) 52 (1,7,7) 13 
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) 9 0 

(1,9,3) 17
0 

(1,17,11
) 

13
1 

(1,12,16
) 

92 (0,1,13) 53 (1,15,12) 14 

(1,16,13
) 

17
1 

(1,13,14
) 

13
2 

(1,3,0) 93 (1,0,13) 54 (1,4,5) 15 

(1,11,7) 17
2 

(1,17,14
) 

13
3 

(0,1,3) 94 (1,11,2) 55 (1,2,10) 16 

(1,15,15
) 

17
3 

(1,17,6) 13
4 

(1,0,18) 95 (1,5,0) 56 (1,1,4) 17 

(1,7,12) 17
4 

(1,8,5) 13
5 

(1,9,2) 96 (0,1,5) 57 (1,12,14) 18 

(1,4,11) 17
5 

(1,2,18) 13
6 

(1,5,9) 97 (1,0,4) 58 (1,17,16) 19 

(1,13,16
) 

17
6 

(1,9,1) 13
7 

(1,18,16
) 

98 (1,12,2) 59 (1,3,15) 20 

(1,3,3) 17
7 

(1,10,16
) 

13
8 

(1,3,18) 99 (1,5,5) 60 (1,7,4) 21 

(1,16,12
) 

17
8 

(1,3,13) 13
9 

(1,9,10) 10
0 

(1,2,12) 61 (1,12,10) 22 

(1,4,9) 17
9 

(1,11,16
) 

14
0 

(1,1,11) 10
1 

(1,4,10) 62 (1,1,14) 23 

(1,18,17
) 

18
0 

(1,3,16) 14
1 

(1,13,15
) 

10
2 

(1,1,6) 63 (1,17,0) 24 

(1,14,7) 18
1 

(1,3,11) 14
2 

(1,7,17) 10
3 

(1,8,10) 64 (0,1,17) 25 

(1,15,3) 18
2 

(1,13,3) 14
3 

(1,14,5) 10
4 

(1,1,10) 65 (1,0,16) 26 

(1,16,14
) 

18
3 

(1,16,1) 14
4 

(1,2,11) 10
5 

(1,1,3) 66 (1,3,2) 27 

(1,17,8) 18
4 

(1,10,10
) 

14
5 

(1,13,11
) 

10
6 

(1,16,18
) 

67 (1,5,18) 28 

(1,6,9) 18
5 

(1,1,12) 14
6 

(1,18,8) 10
7 

(1,9,13) 68 (1,14,15) 29 

(1,18,1518(1,4,6) 14(1,6,15) 10(1,11,6) 69 (1,7,5) 30 
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) 6 7 8 

(1,7,14) 18
7 

(1,8,15) 14
8 

(1,7,6) 10
9 

(1,8,14) 70 (1,2,16) 31 

(1,17,7) 18
8 

(1,7,1) 14
9 

(1,8,1) 11
0 

(1,17,5) 71 (1,3,8) 32 

(1,15,10
) 

18
9 

(1,10,15
) 

15
0 

(1,10,6) 11
1 

(1,2,17) 72 (1,6,1) 33 

(1,1,17) 19
0 

(1,7,15) 15
1 

(1,8,6) 11
2 

(1,14,11
) 

73 (1,10,5) 34 

(1,14,16
) 

19
1 

(1,7,13) 15
2 

(1,8,9) 11
3 

(1,13,13
) 

74 (1,2,3) 35 

(1,3,6) 19
2 

(1,11,3) 15
3 

(1,18,14
) 

11
4 

(1,11,12
) 

75 (1,16,15) 36 

(1,8,7) 19
3 

(1,16,7) 15
4 

(1,11,10
) 

11
5 

(1,4,8) 76 (1,7,0) 37 

(1,15,8) 19
4 

(1,15,14
) 

15
5 

(1,1,13) 11
6 

(1,6,7) 77 (0,1,7) 38 

(1,6,16) 19
5 

(1,17,10
) 

15
6 

(1,11,13
) 

11
7 

(1,15,16
) 

78 (1,0,17) 39 

(1,11,5) 36
0 

(1,2,9) 31
9 

(1,9,9) 27
8 

(1,8,2) 23
7 

(1,3,1) 19
6 

(1,2,5) 36
1 

(1,18,0) 32
0 

(1,18,12
) 

27
9 

(1,5,4) 23
8 

(1,10,13) 19
7 

(1,2,6) 36
2 

(0,1,18) 32
1 

(1,4,17) 28
0 

(1,12,5) 23
9 

(1,11,17) 19
8 

(1,8,18) 36
3 

(1.0,11) 32
2 

(1,14,1) 28
1 

(1,2,7) 24
0 

(1,14,4) 19
9 

(1,9,17) 36
4 

(1,13,2) 32
3 

(1,10,9) 28
2 

(1,15,13
) 

24
1 

(1,12,18) 20
0 

(1,14,14
) 

36
5 

(1,5,10) 32
4 

(1,18,11
) 

28
3 

(1,11,15
) 

24
2 

(1,9,15) 20
1 

(1,17,12
) 

36
6 

(1,1,7) 32
5 

(1,13,8) 28
4 

(1,7,3) 24
3 

(1,7,8) 20
2 

(1,4,13) 36(1,15,1732(1,6,4) 28(1,16,0) 24(1,6,6) 20
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7 ) 6 5 4 3 

(1,11,8) 36
8 

(1,14,3) 32
7 

(1,12,17
) 

28
6 

(0,1,16) 24
5 

(1,8,12) 20
4 

(1,6,11) 36
9 

(1,16,17
) 

32
8 

(1,14,18
) 

28
7 

(1,0,6) 24
6 

(1,4,15) 20
5 

(1,13,4) 37
0 

(1,14,17
) 

32
9 

(1,9,14) 28
8 

(1,2,2) 24
7 

(1,7,11) 20
6 

(1,12,6) 37
1 

(1,14,8) 33
0 

(1,17,3) 28
9 

(1,5,12) 24
8 

(1.13,17
) 

20
7 

(1,8,3) 37
2 

(1,6,10) 33
1 

(1,16,8) 29
0 

(1,4,3) 24
9 

(1,14,13) 20
8 

(1,16,16
) 

37
3 

(1,1,8) 33
2 

(1,6,3) 29
1 

(1,16,9) 25
0 

(1,11,4) 20
9 

(1,3,12) 37
4 

(1,6,8) 33
3 

(1,16,3) 29
2 

(1,18,5) 25
1 

(1,12,1) 21
0 

(1,4,14) 37
5 

(1,6,0) 33
4 

(1,16,11
) 

29
3 

(1,2,0) 25
2 

(1,10,8) 21
1 

(1,17,13
) 

37
6 

(0,1,6) 33
5 

(1,13,1) 29
4 

(0,1,2) 25
3 

(1,6,5) 21
2 

(1,11,18
) 

37
7 

(1,0,10) 33
6 

(1,10,18
) 

29
5 

(1,0,7) 25
4 

(1,2,14) 21
3 

(1,9,6) 37
8 

(1,1,2) 33
7 

(1,9,16) 29
6 

(1,15,2) 25
5 

(1,17,17) 21
4 

(1,8,17) 37
9 

(1,5,7) 33
8 

(1,3,10) 29
7 

(1,5,1) 25
6 

(1,14,12) 21
5 

(1,14,0) 38
0 

(1,15,1) 33
9 

(1,1,5) 29
8 

(1,10,14
) 

25
7 

(1,4,1) 21
6 

(0,1,14) 38
1 

(1,10,0) 34
0 

(1,2,4) 29
9 

(1,17,1) 25
8 

(1,10,4) 21
7 

  (0,1,10) 34
1 

(1,12,7) 30
0 

(1,10,1) 25
9 

(1,12,8) 21
8 

  (1,0,3) 34
2 

(1,15,11
) 

30
1 

(1,10,7) 26
0 

(1,6,17) 21
9 

  (1,16,2) 34(1,13,7) 30(1,15,0) 26(1,14,10) 22
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3 2 1 0 

  (1,5,6) 34
4 

(1,15,7) 30
3 

(0,1,15) 26
2 

(1,1,16) 22
1 

  (1,8,4) 34
5 

(1,15,18
) 

30
4 

(1,0,9) 26
3 

(1,3,5) 22
2 

  (1,12,3) 34
6 

(1,9,4) 30
5 

(1,18,2) 26
4 

(1,2,8) 22
3 

  (1,16,4) 34
7 

(1,12,15
) 

30
6 

(1,5,16) 26
5 

(1,6,14) 22
4 

  (1,12,4) 34
8 

(1,7,10) 30
7 

(1,3,17) 26
6 

(1,17,9) 22
5 

  (1,12,13
) 

34
9 

(1,1,9) 30
8 

(1,14,6) 26
7 

(1,18,4) 22
6 

  (1,11,1) 35
0 

(1,18,1) 30
9 

(1,8,0) 26
8 

(1,12,9) 22
7 

  (1,10,17
) 

35
1 

(1,10,11
) 

31
0 

(0,1,8) 26
9 

(1,18,9) 22
8 

  (1,14,9) 35
2 

(1,13,18
) 

31
1 

(1,0,8) 27
0 

(1,18,3) 22
9 

  (1,18,7) 35
3 

(1,9,5) 31
2 

(1,6,2) 27
1 

(1,16,5) 23
0 

  (1,15,6) 35
4 

(1,2,1) 31
3 

(1,5,13) 27
2 

(1,2,15) 23
1 

  (1,8,8) 35
5 

(1,10,3) 31
4 

(1,11,0) 27
3 

(1,7,16) 23
2 

  (1,6,12) 35
6 

(1,16,10
) 

31
5 

(0,1,11) 27
4 

(1,3,4) 23
3 

  (1,4,7) 35
7 

(1,1,18) 31
6 

(1,0,15) 27
5 

(1,12,0) 23
4 

  (1,15,5) 35
8 

(1,9,11) 31
7 

(1,7,2) 27
6 

(0,1,12) 23
5 

  (1,2,13) 35
9 

(1,13,5) 31
8 

(1,5,18) 27
7 

(1,0,6) 23
6 
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( 2)جدول رقم 
1 2 24 37 52  56  82  93  126  157  234  244  252  261  268  273  320  334  

340  380  

L1 

2  3  25  38  53  57  83  94  127  158  235  245  253  262  269  274  321  335  

341  381 

L2 

3  4  26  39  54  58  84  95  128  159  236  246  254  263  270  275  322  336  

342  1 

L3 

4  5  27  40  55  59  85  96  129  160  237  247  255  264  271 276 323  337  

343  2 

L4 

5  6  28  41  56  60  86  97  130  161  238  248  256  265  272  277  324  338  

344  3 

L5 

6  7  29  42  57  61  87  98  131  162  239  249  257  266  273  278  325  339  

345  4 

L6 

7  8  30  43  58  62  88  99  132  163  240  250  258  267  274  279  326  340  

346  5 

L7 

8  9  31  44  59  63  89  100  133  164  241  251  259  268  275  280  327  341 

 347  6 

L8 

9  10  32  45  60  64  90  101  134  165  242  252  260  269  276  281  328  

342  348  7 

L9 

10  11  33  46  61  65  91  102  135  166  243  253  261  270  277  282  329  

343  349  8 

L10 

11  12  34  47  62  66  92  103  136  167  244  254  262  271  278  283  330  

344  350  9 

L11 

12  13  35  48  63  67  93  104  137  168  245  255  263  272  279  284  331  

345  351  10   

L12 

13  14  36  49  64  68  94  105  138  169  246  256  264  273  280  285  332  

346  352  11 

L13 

14  15  37  50  65  69  95  106  139  170 247  257  265  274  281  286  333   

12 

L14 

15  16  38  51  66  70  96  107  140  171  248  258  266  275  282  287  334  

348  354  13 

L15 

  .
 .
 .

 

381  1  23  36  51  55  81  92  125  156  233  243  251  260  267  272   333  

339  379319 

L381 
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